
POLITYKA COOKIES
FLOTIS

Na stronie internetowej serwisu Flotis.pl, dalej również jako „Serwis” lub „Serwis Flotis.pl” 
wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies, aby usprawnić 
funkcjonowanie oraz korzystanie przez Ciebie z Serwisu Flotis.pl. Używamy tylko ściśle 
niezbędnych plików cookies w celu zapewnienia zabezpieczenia i ulepszenia naszych usług w 
Serwisie. 

Wszelkie dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies są przetwarzane przez 
spółkę Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Piątkowska 161 - Administrator 
danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się na stronie internetowej 
Serwisu. 

Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane w formie małych plików tekstowych w 
urządzeniach końcowych użytkowników (np. smartfon, laptop). Pliki te umieszczane są w 
trakcie łączenia się użytkownika z danym serwisem internetowym (np. wyszukiwarki, strony 
internetowe, sklepy internetowe). W tak zwanych ciasteczkach składających się z szeregu 
liter i cyfr zapisywane są informacje o użytkowniku, jego aktywności i preferencjach na 
odwiedzanych przez niego stronach internetowych. Informacje te mogą być odczytywane 
przy każdym łączeniu się przez użytkownika w danym serwisem internetowym. Korzystanie z 
plików cookies jest teraz standardem dla większości stron internetowych celem 
usprawnienia ich działania. 

Rodzaje plików cookies.

W ramach Serwisu Flotis.pl stosujemy pliki cookies, które z punktu widzenia kryterium 
trwałości ich przechowywania w Twoim urządzeniu końcowym, można podzielić na:

 Sesyjne pliki cookies (session cookies) to pliki tymczasowe, które są przechowywane 
w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub 
przeglądarki internetowej przez Ciebie. 

 Stałe pliki cookies - są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas 
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 

Wykorzystujemy również pliki cookie, które pod kątem funkcjonalności można podzielić na:

 Niezbędne pliki cookies (w tym techniczne) – są konieczne do funkcjonowania 
Serwisu Flotis.pl i nie mogą zostać wyłączone. Niezbędne cookies są zazwyczaj 
używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Ciebie takie jak: ustawienie 
opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. 

 Analityczne pliki cookies - pozwalają nam mierzyć ilość Twoich wizyt i zbierać 
informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. 
Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak 
poruszasz się po naszym Serwisie. 



 Marketingowe pliki cookies - wykorzystywane są do dostarczania treści, które są 
bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Są one również 
wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych reklam lub ograniczania liczby 
wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych w 
Serwisie Flotis.pl i zewnętrznych witrynach.

Wykorzystujemy również pliki cookies osób trzecich, które ustawiane są przez serwery 
podmiotów trzecich (np. Google, Facebook).

Do czego używamy plików cookies? 

W ramach Serwisu Flotis.pl wykorzystujemy pliki cookies, aby usprawnić dla Ciebie 
funkcjonowanie strony internetowej Serwisu. Dzięki plikom cookies staramy się, aby 
korzystanie z Serwisu było łatwiejsze, zapewniamy spersonalizowaną obsługę na naszej 
stronie internetowej czyniąc Serwis wydajniejszym. Pliki cookies pomagają przyśpieszyć 
przyszłe Twoje działania i usprawnić korzystanie Serwisu Flotis.pl poprzez umożliwienie 
Tobie zalogowania się do Serwisu oraz korzystania z niego jako zalogowany użytkownik. 
Dzięki plikom cookies zapamiętywane są również Twoje preferencje – aby ułatwić Tobie 
korzystanie z naszego Serwisu, gdy ponownie do niego wrócisz. Stosujemy pliki cookies 
również w celu prowadzenia analiz i statystyk odwiedzin naszego Serwisu, które pozwalają 
nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.

Pliki cookies podmiotów trzecich

W Serwisie Flotis.pl wykorzystujemy pliki cookies osób trzecich, które zbierają dane o Twojej 
aktywności w Serwisie Flotis.pl. 

W ramach Serwisu Flotis.pl korzystamy z usługi Google Analytics świadczonej przez Google 
LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta działa w oparciu o mechanizm plików 
cookies, które pozwalają nam analizować: sposób korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz 
Twoją aktywność na naszej stronie. Z pomocą plików cookies uzyskujemy również 
informacje, skąd pochodzą użytkownicy naszego Serwisu. Zgromadzone w ten sposób 
informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam 
przechowywane.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które 
pozwalałaby na Twoją identyfikację. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały 
certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z 
najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich 
wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360. 

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookies do 
Google w ramach Google Analytics.

Możesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności usługi Google Analytics i sposobie 
rezygnacji z ich analitycznych plików cookie, klikając następujący link: Polityka prywatności 
Google Analytics.

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


W każdej chwili możesz sprzeciwić się przesyłaniu informacji zebranych przez pliki cookies do
Google w ramach Google Analytics poprzez pobranie odpowiedniej wtyczki, dostępnej 
tutaj Zabezpieczenie swoich danych w Google Analytics.

W Serwisie korzystamy także z narzędzia Google Tag Manager w celu zarządzania tagami w
ramach naszej strony internetowej. W ramach tego narzędzia nie dochodzi do gromadzenia
jakichkolwiek danych osobowych. Google Tag Manager może wykorzystywać pliki cookies
firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. Wyłączenie tych plików cookies nie
jest  możliwe,  ponieważ  wyłączenie  narzędzia  Google  Tag  Manager  mogłoby  zaburzyć
prawidłowe działanie pozostałych narzędzi wykorzystywanych w ramach strony.

W Serwisie Flotis.pl korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach 
serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 
94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. 
Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym 
interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w 
naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w 
sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie 
przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do 
serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na 
Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. 

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o 
Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla 
swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne
od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności 
Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na 
Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę 
techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez 
przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia 
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających 
certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz 
zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela 
Facebooka, czy nie.

Logi serwera

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w 
logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane 
są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze 
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a 
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania 
serwerem.

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na 
temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę ̨na wykorzystywanie tych plików. 

Możesz zrezygnować ze zbierania plików cookies i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania 
Twoich danych osobowych w tych plikach wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, 
z której korzystasz łącząc się z naszym Serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim 
przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszego Serwisu może okazać się utrudnione lub 
niemożliwe.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach 
znajdziesz tutaj: Jak zarządzać plikami cookies w przeglądarce

Możesz również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę 
zawartości plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są 
następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować ́trudności 
w korzystaniu z naszej strony, jak również ̇z wielu innych stron internetowych, które stosują 
cookies. 

Pozostałe informacje.

Polityka plików cookies Serwisu Flotis.pl może podlegać zmianom i uzupełnieniom, co może 
wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa czy obowiązujących zasad prywatności. O wszelkich zmianach niniejszej polityki 
będziemy informować na stronach serwisu Flotis.pl. 
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